
الباء للسببية  بأنهم )) (( . ذلك املشار إليه قوهلم أو اختاذهم ؟ إياها هزوا ولعبا ذلك بأنهم )) ((قال اهللا تعاىل: 

أي ليس هلم عقول أي عقول الراشدة لكن هلم عقول  قوم ال يعقلون )) ((أي بسبب أم ،  ذلك بأنهم )) ((

اليت يرتتب عليه التكليف وهو الوصف الذي جتدونه يف كتب  ؛ والفرق بينهما: العقول املدركة هي العقول مدركة

، هذا عقل إدراك ؛ لكن عقل اإلرشاد هو الذي انتفى عن  الفقهاء من الشروط الصالة مثال التمييز والعقل

، عنده ذكاء عنده إدراك األمور  ، عقل أيش ؟ عقل إرشاد، ليس له عقل يرشده ، كل كافر فليس عاقال الكافر

، ليس بعاقل ؛ ملاذا ؟ لكفره باهللا عزوجل  الواقع ما ال يعرفه كثري من املسلمني لكنه ليس بعاقل ويعرف من

أي ليس عندهم عقل إرشاد ولو علقوا لعظموا هذه  بأنهم قوم ال يعقلون )) ((والعقل يهدي إىل احلق ؛ إذا 

التوحيد والرسالة ؛ ألا اختص  الصالة العظيمة اليت ال نعلم أن يف دين اإلسالم شيئا أعظم منها ما عدى

خبصائص عظيمة وال خيفى على كثري منكم أا فرضت من اهللا عزوجل إىل رسوله بدون واسطة ومل تفرض على 

؛ وأيضا مل تفرض عليه ذا القدر الكمي يعين مخس  الرسول وهو يف األرض بل يف أعلى مكان يصله البشر

، وهذا يدل على حمبة  من الوقت إن مل يكن أكثر الوقت اليقظة صلوات بل فرضت مخسني صالة تستوعب كثريا

، قال النيب صلى اهللا عليه  اهللا تعاىل هلا ؛ وملا كان اهللا حيبها كانت قرة  عني الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم

اللهم صل وسلم عليه ؛ هذه الصالة  حبب إلي النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصالة ) (وسلم: 

ألن  ؛ لعظيمة هل ميكن ألي عاقل عقل إرشاد أن يتخذها هزوا ولعبا ؟ أبدا بل يتخذها مقام التعظيم واالحرتاما

اإلنسان إذا جاء يصلي فمن الناجي ؟ اهللا ، ومن يقف بني يديه ؟ يقف بني يدي اهللا ويناجي اهللا ليس بينه وبينه 

،  ، قرآن , رياضة العبادات رياض ، مث يأيت  بديفيقول محدين ع الحمد هللا رب العالمين )) ((أحد، يقول 

، يعين روضة عظيمة من رياض العبادات ؛ فكيف ميكن لعاقل أن  ، سجود هللا ، احنناء هللا تكبري، تعظيم هللا

يتخذ هزوا العبادات ؛ واهللا لو أن إنسانا منا قيل له اآلن عندك مقابلة مع امللك أو مع الرئيس ماذا يكون ؟ 

ويتجمل ويتطيب ويتخذ لذلك عدة واستعدادا فكيف إذا كان أن يقف بني يدي اهللا عزوجل الذي هو يتأهب 

، حنن نعرف أن  أحب األشياء إليه ، سيكون هلذا تأثري عظيم لو كنا نعقل لكن العقل عندنا قليل يا إخوان

لمني اليوم ـ ونسأل اهللا أن ؛ بل كثري من املس الواحد نصف االثنني هذا عقله لكن العقل هو عقل إرشاد قليل

يعفوا عنا وعنهم ـ يأتون إىل الصالة ويقيمون الصالة جسما ال روحا وال تتسلط على الشياطني باهلواجس إال إذا 

، كل اهلواجس هذه تروح وال جيدها فائدة  دخل يف الصالة مث إذا سلم من الصالة فكأنه سحاب استدبرته الريح

ون الصالة هزوا ولعبا الشك أم قوم ال يعقلون والذين يعظموا وينزلون منزلتها أيضا ؛ فلذلك كان الذين يتخذ

يف هذه اآلية الكرمية: بيان لشدة وقع الصالة يف أعدائنا الكفار اليهود والنصارى ؛ وجه  هم أهل العقل والرشاد .



، وختصيص الشيء من  ة بعد هذاذلك أنه ملا ذكر يف اآلية اليت قبلها أم يتخذون ديننا هزوا ولعبا خص الصال

ومن فوائد اآلية الكرمية: مشروعية النداء للصالة ؛ لقوله:  العموم يدل على العناية به وعلى شرفه على العموم .

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن النداء للصالة  وكما قلنا إن النداء يعين بذلك األذان . وإذا ناديتم إلى الصالة )) ((

ومن فوائد هذه اآلية:  .فكأن هذا أمر معلوم  إذا ناديتم إلى الصالة )) ((ضرورة بالدين ؛ لقوله: أمر معلوم بال

أنه إذا كان النداء للصالة مشروعا كان عبادة يتقرب به املنادي إىل اهللا؛ أليس كذلك ؟ وهو هكذا ؛ فاألذان من 

كانوا أطول الناس أعناقا  ( ، ليست لغريهم أفضل األعمال حىت إن اهللا تعاىل خص املؤذنني خبصيصة يوم القيمة

؛ فهم خيتصون ذه اخلصيصة اليت ال يشاركهم فيها  رفع اهللا رؤوسهم بطول أعناقهم لرفعهم ذكرا بني العباد )

فإن قال قائل: ماذا تقولون أهو األفضل أم اإلمامة ؟ فاجلواب: أنه أفضل من اإلمامة ؛ ألن النصوص  غريهم .

فإن قال قائل: يرد عليكم إذا كان أفضل من  ثر من نصوص الواردة يف اإلمامة من حيث الفضل .الواردة فيه أك

قلنا  اإلمامة فلماذا مل يؤذن الرسول عليه الصالة والسالم ومل يؤذن أبو بكر وال عمر وال عثمان وال علي ؟

سائر العبادات بل بني األذان واإلمامة ، وحنن اآلن ال نريد املفاضلة بني األذان وغريه من  النشغاهلم مبا هو أعم

والشك أن الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم واخللفاء الراشدين لو ألزموا أنفسهم باألذان لكانوا يبقون مراقبني 

لألوقات مدة طويلة ، ويف ذلك الوقت ليست ساعة يف جيب اإلنسان خيرجها ويعرف أن الوقت حضر ، من 

ستزول أو ال تزول أو زالت أو مل تزل ؛ فهم مشتغلون مبا هو أهم من التفرغ من  يرقب الشمس يعرف أا اآلن

قلنا هذا يسقط عنه معىن كثري من  فإن قال قائل: أفال ميكنهم أن يوكلوا األوقات فإذا دخلت جاءوا ؟ األذان .

لراجح من أقوال العلماء األذان الذي رمبا يكون الفضل من أجل هذا املعىن فيفوت املقصود ؛ فاحلاصل أن القول ا

قلنا بلى هلم حق واحلمد  فإن قال قائل: غري املؤذنني أفال يكون هلم حق ؟ أن األذان أفضل من اإلمامة ملا مسعتم.

هللا وهو مشروعية متابعة مؤذن يعين أنه شرع لنا أن نقول مثل ما يقول املؤذن حىت ال ميتاز عنا بعمل ليس لنا منه 

 ورمحته وحكمته أنه مل يضع غري املؤذنني من شيء من أجل األذان ؛ فنحن مأمورون حظ ؛ وهذا من نعمة اهللا

، لو قلنا مثله لكنا  هذامبتابعة املؤذن أن نقول مثل ما يقول إال يف حي على الصالة حي على الفالح ما نقول 

ننا نقول إذا قال حي ، هو اآلن يدعونا حي على الصالة فإذا قلنا حي على الصالة تعارض النداءات لك ندعوه

على الصالة نقول ما يدل على أننا نقول مسعا وطاعة وهو ال حول وال قوة إال باهللا ؛ فكأننا قلنا مسعا وطاعة 

فإن قال قائل: إذا ثبت أن األذان عبادة فما تقولون يف  ولكنا نسأل اهللا أن يعيننا ألنه ال حول وال قوة إال باهللا .

 واء وصاروا جيعلون مسجال عند مكرب الصوت فإذا جاء وقت األذان فتحوا املكرب ؟بعض الناس الذين ثبتهم اهل

؛  ، وهذا ليس مؤذنا لكنه حاكيا لصوت مؤذن سابق نقول هذا خطأ وغلط عظيم وتفويت خري على األمة



،  يضةولذلك يؤذن أو جيعل املسجل بصوت إنسان قد مات فليس هذا عبادة ويف رأيي أنه ال حيصل به أداء الفر 

إذا مل يكن مؤذن آخر يسمع يف هذا املكان ؛ ملاذا ؟ ألن هذا جمرد صوت ليس رجال متعبدا يقوم هللا عزوجل 

ذا األذان ؛ فهو جمرد صوت كما جيعل عندنا جرس الساعة إذا مسع معناه أنه دخل الوقت ؛ وهذه نقطة ينبغي 

وح ليس جمرد طقوس تسمع أو حركات تفعل بل هو لنا أن نعرفها أن الدين اإلسالمي عبادة، عبادة ذو جسد ور 

ولو أراد أن يقيس قائس على هذا وقال ننقل بالشريط صالة  ؛ فاألذان عبادة إذا جيب أن يكون عبادة . عبادة

 ، صالة إمام حسن القراءة حسن الصوت وجنعل الشريط أمام املصلني وخنليه يصليهم يصلح أو ما يصلح ؟ إمام

ال إشكال مع أنه سيقول اهللا أكرب تكبرية اإلحرام على أحسن ما يكون، القراءة على أحسن باالتفاق ما يصلح و 

ألنه ما يرى لكن يقول بدل ما إنه ال  يال سبحان ريب العظيم ألجل ماما يكون، اهللا أكرب للركوع ويرفع صوته قل

 ، فاألذان مثله حذو القراءة لح، وهكذا ؛ ال أحد يقول هذا يص يرونين أرفع صويت بالتعظيم سبحان ريب العظيم

، حيث ينادى هلا  تعظيم الصالةومن فوائد هذه اآلية الكرمية:  ألننا ال نريد جمرد صوت نعلم به دخول الوقت .

ومن فوائد هذه اآلية  وحىت يعلم الناس دخول وقتها فيصلوا وحيضروا إن كانوا ممن جيب عليهم احلضور للجماعة .

صالة دليل على كمال العقل وأن من مل يهتم ا فإن ذلك دليل على نقص عقله ؛ لقوله: الكرمية: أن القيام بال

فتكون إقامة الصالة من متام العقول والتهاون ا من نقص العقول كما أنه  ذلك بأنهم قوم ال يعقلون )) ((

اخلطاب هنا للرسول عليه الصالة والسالم يعين قل  قل يا أهل الكتاب )) ((وجل:  مث قال اهللا عز نقص الدين .

  واملراد اليهود والنصارى . يا أهل الكتاب )) ((، جادهلم .   ، ناظرهم هلم

 هل هنا استفهامية (( هل تنقمون )) ،هل تنقمون منا إال أن آمنا باهللا وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل )) ((

أنه إذا جاء االستثناء بعد االستفهام فهو دليل على أن االستفهام للنفي ؛ نا ، واملراد ا أيش ؟ النفي ألننا ذكر 

وما نقموا منهم إال  ((أي ما تنقمون منا إال كذا وهو نظري قوله تعاىل يف أصحاب األخدود:  هل تنقمون )) ((

 مباذا وما أنزل من قبل )) هل تنقمون منا إال أن آمنا باهللا وما أنزل إلينا أن يؤمنوا باهللا العزيز الحميد )) ((

ال، اإلميان باهللا وما أنزل إلينا وما أنزل من  ؛ وهل هذا عيب ؟ هل هو عيب ؟ أي شيء ؟ إال ذاب تعيبوننا ،

قبل هو عيب ؟ ال، ليس بعيب؛ فكأنه قال أنتم ال تعيبون علينا شيء هو عيب بل تعيبون علينا شيئا هو كمال 

ينا ؛ ومثل هذا األسلوب يسميه علماء البالغة: تأكيد املدح مبا يشبه الذم ؛ وال بأس وهو اإلميان باهللا وما أنزل إل

؛ الصورة األوىل نفي وإثبات، تنفى صفة الذم ويؤتى بعدها بصفة  أن نقول: تأكيد املدح مبا يشبه الذم له صورتان

ن هي أوال تنفى صفة العني ويؤتى مدح مثبتة ؛ أفهمتم ؟ مثاله يا شيخ ؟ ارجع هذا املثال الذي معنا اآلية ؛ لك

  ، امسع إىل قول الشاعر: بعدها بإثبات صفة كمال فهذا يسمى تأكيد املدح مبا يشبه الذم



  وال عيب فيهم غير أن نزيلهم     يعاب بنسيان األحبة والوطن                     

ة والوطن؛ يعين أن فيهم تنسي عن وال عيب فهيم غري أن نزيلهم ـ الذي ينزل عليهم ـ   يعاب بنسيان األحب

األحبة والوطن ؛ هذا عيب وإال مدح ؟ مدح ، لكن أول ما تسمع وال عيب فيهم إال غري أن ترتقب الذم ؛ 

  وكذلك قول الشاعر :

  بهن فلول من قراع الكتائب    غير أن سيوفهم  وال عيب فيهم                   

؛ هذا ما فيهم عيوب لكن ينزل عليهم ضيف ينسى كل شيء  األول ميدحهم بالكرم و الثاين بالشجاعة

؛ وكذلك آخر ال عيب فيهم غري أن سيوفهم يعين ليس فيهم أي جنب وليس فيهم عيب  إلكرامهم واحتفائهم به

، تثلمت من قرع الكتائب لشجاعتهم ؛ هذه األنواع صورة من صور تأكيد املدح مبا  إال أن سيوفهم قد تثلمت

انيا أن يؤتى بصفة مدح ويستثىن بعدها صفة مدح، يؤتى بصفة مدح ويستثىن بعدها صفة ذم ؛ ث يشبه الذم .

فهمتم ؟ يؤتى بصفة مدح مث يؤتى بعدها بصفة ذم بأداة الصفة ؛ تقول: هذا الرجل عامل إال أنه شجاع ، ويش 

، هذا أيضا من تأكيد املدح  ع؛ فإذا به يقال إال أنه شجا  قلنا مدح وال ذم ؟ عامل إال أنه ويش تتوقع ؟ صفة ذم

هذا مدح ؛ إذا اخلطاب هلؤالء نقول هلم إنكم  هل تنقمون منا إال أن آمنا باهللا )) ((لننظر اآلية  مبا يشبه الذم .

وما أنزل  ((وهو القرآن،  وما أنزل إلينا )) (( ال تنقمون منا شيئا إال هذا وهذا ليس مما يقتضي أن تنقموا منا .

، حنن نؤمن بكل كتاب أنزله اهللا على كل  التوراة واإلجنيل وصحف ابراهيم والزبور وغري ذلك وهو من قبل ))

، ما ميكن ينقم ؛ لكن هؤالء ننقم منهم أم مل يؤمنوا مبا  ، ما ميكن ؟ ال رسول ، هل هذا ينقم من اإلنسان

يؤمنون مبا أنزل إلينا وحقيقة أم ال  ، أهل الكتاب اآلن ال أنزل إلينا بل نقول مل يؤمنوا مبا أنزل إليهم أيضا

 يؤمنون مبا أنزل إليهم ؛ ألم لو آمنوا مبا أنزل إليهم آلمنوا مبا أنزل إلينا إذ أن ما أنزل إلينا مصدق ملا أنزل إليهم

إال أن آمنا باهللا وما هل تنقمون منا  ((وأن أكثركم فاسقون ))  ((قال:  ، مكذبون هذا وهذا . ؛ لكن هم ال

 إال أن آمنا باهللا )) ((معطوفة على أيش ؟ هل هي م عطوفة على  أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم ))

أو معطوفة على لفظ اجلاللة ؟ يعين إال أن أو على لفظ اجلاللة ؟ فيها وجهان لكن الصواب الذي قد يكون 

، بأن أكثركم فاسقون أي خارجون  أكثركم فاسقونإن أا معطوفة على أل على باهللا يعين إال أن آمنا بأن متعينا 

قد يقول قائل: إذا محلتها على هذا املعىن فهم ينقمون ألم ال يريدون أن أكثرهم فاسق  عن طاعة اهللا بالكفر .

فيقال هذا ال نستحق أن ينقموا منا به ألننا مل نقل: وأنكم فاسقون  ، فينقمون منا أن نؤمن بأن أكثرهم فاسق ؟

ألن منهم من كان مؤمنا وآمن فعال مثل النجاشي من  ؛ وهذا هو العدل وأن أكثركم فاسقون )) ((نقول: ؛ بل 

؛ لكن أكثرهم فاسقون فهذا عدل كأنه قال ما تنقمون منا إال أن قمنا مبا  النصارى وعبد اهللا بن سالم من اليهود



، أن نعطي   ومبا أنزل ؛ وما جيب لعباد اهللا العدل جيب هللا وما جيب يف عباد اهللا ؛ ما الذي جيب هللا ؟ اإلميان به

، وحنن نؤمن ذا ونؤمن بأن من اليهود من آمن وحسن  كل إنسان ما يستحق ؛ فأكثر هؤالء فاسق بالشك

، ال حنكم بفعل أكثرها بل أعطينا كل إنسان ما  إميانه ومن النصارى من آمن وحسن إميانه وهذا هو العدل

  يستحق .

  نريد مثاال على األسلوب الذي يتوقع منه املخاطب صفة ذم وهي مدح احلقيقة ؟  السائل :

أنت طالب علم أليس كذلك ؟ إذا قلنا فالن طالب علم غري أنه جمتهد يف العبادة، هذا تأكيد املدح ملا  الشيخ :

أعقبتها بصفة ، يتوقع املخاطب أن تأيت صفة ذم لكنك أنت  يشبه الذم ألنك إذا قلت فالن طالب علم غريه

  مدح، متام ؟ طيب .

  هل املردد خلف املؤذن له مثل أجر املؤذن ؟ السائل :

، ما حيصل لكن يشارك املؤذن يف بعض الثواب ونظري ذلك من بعض الوجوه أنه شرع ملن مل حيج أن  ال الشيخ :

خذ من الشعور يضحي حىت يشارك احلجاج يف شيء من أفعاله كذبح القربان وشرع له أيضا أن يتجنب األ

  ، كل هذا ألجل أن يعرف الناس حقوق اهللا عزوجل . واألظافر واجللد

  ؟ جائز كاملذاهب الفقهية األربعة ما رأيكم فيمن يقول إن التحزب يف اإلسالم السائل :

؛ لكن ال يتحزبون وإن كان يوجد من  أما أوال فيقال إن تعدد املذاهب ما هي إال تعدد األقوال فقط الشيخ :

ملتعصبني من املذاهب ما يقتضي أن يكون حتزبا لكنهم مستحقون للذم وإال وجد يف العصور الوسطى تعصب ا

؛ لكن هذا ينكر بالشك ؛ أما مسألة اخلوارج  حىت إن بعض احلنابلة يضربون الشافعية والشافعية يضربون احلنابلة

ألن الرسول  ؛ السلف أخرجهم من اإلسالمفاخلوارج يقاتلون على أم مسلمون ومع ذلك فإن كثريا من علماء 

أما مسألة الفكر هذه  . يمرقون من اإلسالم كما يمرق السهم من الرمية ) (عليه الصالة والسالم قال: 

إنا وجدنا  ((فالفكر إن كان خمالفا ملا جاء به اإلسالم فهو فكر باطل مردود على صاحبه وهذا مثل قول الكفار 

  يف اإلسالم وال يقتضي التحزبية وإن كان فكرا صوابا فالبد أن يكون  آبائنا على أمة ))

ورد يف فضل املؤذنني أم أطول أعناقا يوم القيمة فهل هذا خاص مبن داوم على ذلك أو أنه حيصل  السائل : 

  ملن أذن مرات ومل يكن مداوما عليه ؟

ى مؤذنا وإال لقال الرسول: من أذن كان أطول الظاهر املؤذنون الذين هم دائما يؤذنون يعين من يسم الشيخ :

  الناس .



شيخ بارك اهللا فيكم ! انتشر بني الناس اليوم يف بعض املساجد من متابعة املقيم إذا انتهى من إقامته  السائل :

  " حىت صار كأنه سنة فما حكمه ؟ ال إله إال اهللا بقوهلم "

هو متابعة املقيم والصحيح أن احلديث ضعيف وأن متابعة هذا بارك اهللا فيك مبين على صحة احلديث و  الشيخ :

املقيم ليست بسنة ؛ ومنها أيضا أن يقال: أقامها اهللا وأدامها ، فال يقال أقامها اهللا وأدامها وال يقال ال إله إال 

  ..اهللا يف آخرها وال يقال بعد ذلك اللهم رب هذه الدعوة التامة .

  ؟كثري منهم سئل هل ترد مع  السائل :

  مشروع .من صحيح هذا من جهلهم ؛ يبني هلم هذا غلط وليس  الشيخ :

ن احلق ألنك دي من تشاء إىل صراط املستقيم ؛ اللهم أرنا احلق حقا م ملا اختلف فيهقل اللهم اهدين  الشيخ :

  وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطال وارزقنا اجتنابه .

  املؤذن أكثر من اإلمام هل هذا من حيث املرتبة أو من حيث األجر ؟ قلنا القول الراجح هو أن فضيلة السائل :

هذا من حيث األجر ومن حيث املرتبة أيضا، اإلمام صحيح أنه متبوع لكن املؤذن يلحق مشقات  الشيخ :

، ويف الزمن السابق يصعد املنارة الطويلة مخس مرات يف اليوم والليلة، مث املؤذن مشكل إذا تأخر فضع  عظيمة

  فسه كل يعرف ما حضر واإلمام ليس كذلك .ن

قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إال أن آمنا باهللا وما أنزل إلينا وما  ((،  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند اهللا من لعنه اهللا وغضب عليه 

ير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا وجعل منهم القردة والخناز 

ون وترى كثيرا منهم يسارعون في اإلثم كتمآمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به واهللا أعلم بما كانوا ي

اإلثم وأكلهم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لو ال ينهاهم الربانيون واألحبار عن قولهم 

  . السحت لبئس ما كانوا يصنعون ))

 اتخذوها هزوا ولعبا ))وإذا ناديتم إلى الصالة  ((، قال اهللا تبارك وتعاىل:  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

   أخذنا فوائدها ؟

    االستفهام هنا مبعىن ؟ قل هل تنقمون منا إال أن آمنا باهللا )) (( الشيخ :

  مبعىن املدح ،  الطالب :

  يعين ما تنقمون منا إال كذا . الشيخ :

   ومثل هذا األسلوب يسمى ؟ الشيخ :



  يسمى تأكيد املدح مبا يشبه الذم . الطالب :

  ذكرنا أن له صورتني ؟  الشيخ :

  أن تكون صفة الذم مثبتة كقول الشاعر: أن يأيت بصفة الذم منفية . الطالب :

  الثاين ؟  الشيخ :

  صفة الذم ، مثال تقول هذا رجل عامل إال أنه جاهل ،  الطالب :

، كذا ؟  ؟ يعين أن يؤتى بصفة مثبتة مث باستثناء صفة مدح أخرى إال أنه جاهل ؟ كل هذا صفة مدح الشيخ :

  طيب فالن عامل إال أنه شجاع ، هذا مدح وال ذم ؟ فالن عامل إال أنه شجاع ؟ 

  مدح  الطالب :

  ؛ ألنك إذا قلت فالن عامل إال ! يتوقع السامع أنك ستأيت بصفة ذم . يشبه الذم تأكيد املدح مبا الشيخ :

  ما املراد مبا أنزل من قبل ؟ إال أن آمنا باهللا وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل )) ((قوله:  الشيخ :

  التوراة واإلجنيل  الطالب :

  فقط ؟  الشيخ :

  ،  الزبور الطالب :

  أيش ؟  والزبور ثالثة ، الشيخ :

  صحف ابراهيم وموسى  الطالب :

  . كل آمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله )) ((وغريه ؟ يتناول كل كتاب أنزله اهللا على كل رسول  الشيخ :

  ويش معىن اآلية ؟  وأن أكثركم فاسقون )) ((قوله:  الشيخ :

  هل تنقمون منا إال أن آمنا باهللا وأن أكثركم فاسقون . الطالب :

  أو معطوفة على لفظ اجلاللة ؟ أن آمنا باهللا )) ((هل هي معطوفة على  الشيخ :

  على لفظ اجلاللة ؛  الطالب :

  ما فيه قول ثاين ؟  الشيخ :

  ؛  أن آمنا )) ((يف قول ثاين أا معطوفة على  الطالب :

  واملعىن ؟  الشيخ :

  أن أكثركم فاسقون.، كذا ؟ يعين وإال  إال أن آمنا باهللا وأن أكثركم فاسقون الشيخ :

  وهل هذا حمل انتقاد وعيب وكراهة ؟ الشيخ :



، ليس حمل عيب بل هذا إنكار عليهم كيف تنقمون منا على هذا وهذا ليس حمل عيب وال كراهة ؛  ال الطالب :

  ألنكم خمالفون هلذا  . الشيخ :

   احرتاز ؟ وأن أكثركم )) ((ويف قوله:  الشيخ :

  احرتاز من بعض الذين آمنوا ؛  الطالب :

مثل من ؟ مثل واحدا من النصارى وواحدا من اليهود ؟ مثل بشخص ، اذكر يل شخصا معينا من  الشيخ :

   النصارى آمن ؟

  النجاشي ،  الطالب :

  النجاشي أليس كذلك ؟  الشيخ :

   بلى . الطالب :

  ومن اليهود ؟  الشيخ :

  ، عبد اهللا بن سالم ،  عبد اهللا بن سالم الطالب :

   بارك اهللا فيك .

من فوائد هذه اآلي  )) قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إال أن آمنا باهللا ... ((قال اهللا تبارك وتعاىل: 

وهذا ليس مبحل  هل تنقمون إال )) ((الكرمية: حتدي ألولئك الذين ينقمون من أهل اخلري خريهم ؛ لقوله: 

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن هذه األمة هلا فضل ومزية على األمم السابقة ؛  كراهة .، مبحل نقد أو   انتقاد

، ال يوجد إال يف هذه األمة ؛  ألا تؤمن باهللا وما أنزل إليها وما أنزل من قبل، وهذا ال يوجد يف األمم اآلخرين

وال ميكن أن نكون ى الناس )) وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء عل ((ولذلك قال اهللا تعاىل: 

شهداء على الناس إال إذا كانوا سبقونا حىت نعلم ما حصل هلم ؛ إذا فيستفاد من هذا فضيلة هذه األمة لكوا 

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أنه ينبغي للمؤمن أن يكون صرحيا فال  تؤمن باهللا وما أنزل إليها وما أنزل من قبلها .

ومن فوائد اآلية الكرمية  وهذه مقابلة صرحية بوصفهم بالفسق . وأن أكثركم فاسقون )) ((يداهن ؛ لقوله: 

ومل يقل: وأنكم فاسقون ؛ ألنه لو كنا  )) وأن أكثركم فاسقون ((أيضا: االحرتاز الذي يراعى به العدو ؛ لقوله: 

ومن فوائد هذه اآلية  ون .نؤمن بأم فاسقون كلهم لكان هذا حمل نقد لكننا ال نقول إال أن أكثرهم فاسق

الكرمية: أن الفسق يراد به الكفر ، وهذا واضح يف القرآن يف غري هذه اآلية ما يدل على أن الفسق يراد به الكفر 

تتجافى جنوبهم  ((ويراد به اخلروج عن الطاعة مما دون الكفر ؛ فقوله تبارك وتعاىل يف سورة السجدة ملا قال: 

فا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا ال يستوون عن المضاجع يدعون ربهم خو 



وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا  (() املراد بالفاسق هنا الكافر لقوله: )

ذيبه خرب اهللا والذي يكذب بالنار فسقه كفر لتك وقيل لهم ذوقوا عذاب النار التي كنتم به تكذبون ))فيها 

يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا  ((عزوجل؛ الفسق الذي ال خيرج من امللة مثل قول اهللا تعاىل: 

املراد فسق الكفر ؛ ألم كذبوا حممدا صلى اهللا عليه وآله  وأن أكثركم فاسقون )) ((إذا املراد ذه اآلية  ))

قل يا حممد هل أنبئكم يا أهل  هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند اهللا ))قل  ((مث قال اهللا عزوجل:  وسلم .

قل هو نبأ  ((الكتاب أي أخربكم باألمر العظيم ؛ ألن النبأ إمنا يراد به الشيء اهلام العظيم كما قال تعاىل: 

مور تافهة لكن ، اخلرب قد يكون يف أ خبالف اخلرب عم يتساءلون عن النبأ العظيم )) ((وقال تعاىل:  عظيم ))

قل  (( النبأ ال يكون إال يف أمور هامة ولعل ذلك ـ واهللا أعلم ـ ألن أحد اشتقاقاته من النبوة ونبوة مبعىن االرتفاع .

املشار إليه صالة املسلمني الذي اختذ هؤالء هزوا ولعبا وقالوا ما هذا العمل ما هذا  هل ننبئكم بشر من ذلك ))

هل أنبئكم  ((، فقال اهللا تعاىل:  أن االستهزاء بالعمل يستلزم االستهزاء بالعامل، ومعلوم  اللعب ؟ يستهزئون

م من ألا مفسرة ملن  أي عاقبة وهي منصوبة على التمييز )) مثوبة ((بشر من ذلك مثوبة عند اهللا )) 

فضيل املفسر له ، و االسم املنصوب بعد اسم الت ألن أصل الشر أشر اسم تفضيل بشر )) ((يف قوله:  التفضيل

يسمى عندهم متييزا ، مثل أن تقول: حممد أكثر منك علما ، فعلما هنا متييز ألنه مفسر للمبهم من اسم 

ألا من ثاب يثوب إذا رجع ؛ فهي ؛ نعرا على أا متييز ، واملثوبة مبعىن العاقبة ))  مثوبة ((التفضيل ؛ إذا 

وهذا هو املهم ، املهم املنزلة عند اهللا عزوجل ال عند اخللق، إذا كانت  عند اهللا )) (( . مبعىن العاقبة واملعاد

منزلتك عالية عند اهللا وخري فهذا هو املهم وهذا هو املطلوب ؛ واعلم أنه مىت كنت يف منزلة عالية عند اهللا 

ا اهللا من التمس برض (يف احلديث:  فسوف تكون يف منزلة عالية عند اخللق والعكس بالعكس ؛ وهلذا جاء

بسخط الناس كفاه اهللا مئونة للناس ومن التمس رضا الناس بسخط اهللا سخط اهللا عليه وأسخط عليه 

من هذه اسم موصول وهي خرب ملبتدأ حمذوف، والتقدير: هو من لعنه اهللا، هذا  من لعنه اهللا )) (( . الناس )

أي طرده  من لعنه اهللا )) ((ت العظيمة ؛ ، هذا شر املثوبة عند اهللا من حصلت عليه هذه النكبا شر مثوبة هذا

لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على  ((وأبعده عن رمحته وهم اليهود والنصارى ، لعنهم اهللا قال اهللا تعاىل: 

فهم  لعنة اهللا على اليهود والنصارى ) (وقال النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم:  لسان داود وعيسى بن مريم ))

، هذا هو الفرق  ون من رمحة اهللا كما لعن إبليس ؛ لكن هم يرجى أن يؤمنوا أما إبليس فلن يؤمنملعونون مطرود

والغضب، غضب الرب  وغضب عليهم )) ((الثاين:  وإال هم ملعونون ومطرودون عن رمحة اهللا عزوجل .



، يكون  ألن الطرد واإلبعاد عن رمحته قد يصحبه غضب وقد ال يصحبه ؛ ، أشد من لعنته عزوجل أشد من لعنته

املقصود حرمان هذا اإلنسان من اجلنة وإن مل يكن غضب ؛ فالغضب أشد ، ويدل على أن الغضب أشد قول 

أن يرمي ، اللعان سببه ؟ سببه أن الرجل يرمي زوجته بزنا وأنتم تعلمون أنه ال ميكن  اهللا تبارك وتعاىل يف آية اللعان

، غري  أحد زوجته بزنا إال وهو صادق ألن هذا يدنس فراشه ، ومن مث صارت الشهادات قائمة مقام الشهود

إما أن تقيم أربعة شهود وإال حد يف ظهرك ؛ الزوج ما حيتاج نقول له هذا ،  :قلنا ؛ الزوج لو رمى امرأة بالزنا

ن ؛ يؤتى بالرجل ويقول اشهد أربع مرات أن الزوجة هذه نقول العن، إذا مل تقر العن، إذا مل تقر الزوجة فالع

قد زنت ، فيقول يشهد ، يف اخلامسة يقول: وأن لعنة اهللا علي ، والضمري هنا جيب أن يكون هنا ضمري متكلم 

عندما يتكلم به الزوج ؛ لكن هذا من باب حتاشي اإلضافة إىل ضمري املتكلم ألن اللعن ما هي على املتكلم ، 

 لى من ؟ على الزوج اللعنة ع


